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José Montilla i Aguilera 

 

 

COMUNICAT DEL PRESIDENT MONTILLA, sobre la proposta de resolució 

presentada al Parlament pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i CUP 

 

Ahir es va constituir el nou Parlament, resultat de les eleccions del passat 

27 de de setembre.  

Tots som prou conscients de la complexitat d’aquesta nova cambra 

legislativa i de les dificultats per investir el President o Presidenta de la 

Generalitat i per formar el nou govern que es faci càrrec de la governació 

del País. 

Crec que és important recordar que portem molts mesos d’interinitat, que 

es pot encara perllongar i que aquesta interinitat és perjudicial per als 

interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.  

En aquest context, l’anunci d’una proposta de resolució presentada aquest 

matí per la majoria parlamentària Junts pel Sí i la CUP no només no 

contribueix a resoldre el problemes de la nostra societat, sinó que 

constitueix una gravíssima irresponsabilitat que em crec en la obligació de 

denunciar. 

No és amb proclames unilaterals com resoldrem els problemes – reals – 

del nostre autogovern.  

Situar el nostre Parlament fora de la legalitat només pot comportar més 

inconvenients que avantatges. Afirmar, des de la Cambra legislativa, el 

propòsit d’incomplir la Llei no fa més que inhabilitar el propi Parlament 

per exercir la seva funció legislativa. Amb quina autoritat pot aprovar lleis 

un Parlament – i fer-les complir – si es manifesta disposat a no respectar el 

marc legal i institucional que el sustenta? 
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Perseverar en aquesta manera de fer és un camí extraordinàriament 

arriscat. No fa altra cosa que posar Catalunya, les seves institucions, el seu 

autogovern i la cohesió de la societat catalana, en perill.  

Sóc ben conscient dels problemes no resolts del nostre sistema 

institucional. I de la sensació de fatiga o d’escepticisme de molts ciutadans 

i ciutadanes respecte de l’encaix de Catalunya a Espanya.  

Sóc igualment conscient de la necessitat d’una resposta valenta, sincera i 

generosa per part de les forces polítiques del conjunt d’Espanya, que han 

de permetre obrir canals de diàleg, negociació i pacte. Només així podrem 

trobar solucions justes, equilibrades i perdurables.  

Però proclames com aquesta no ajuden a obrir aquest via. Al contrari, 

donaran arguments als partidaris de l’immobilisme. 

És l’hora de demanar a tothom un exercici de responsabilitat,  per evitar 

transcórrer per camins que ens porten al col·lapse i al bloqueig del nostre 

autogovern. 

 

José Montilla, Ex-president de la Generalitat 

Barcelona, 27 d’octubre de 2015 

 


